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چكيده
به منظور بررسی اثر کم آبیاری و سطوح م تلح کودی بر عملیرد و برخی صفات آگرومورلو و یکآ بادرشکبو آامایشکی بکه صکورت
کرتهای خرد ش ه در قا ب طرح بلوکهای کامل تصادلی با سه سطح ر یم آبیاری (( 100شاه )  75و  50درص ریاا آبی) به عنکوان
لاکتور اصلی و  6سطح مصرا کود )1 :ع م مصرا کود (شکاه )  25 )2درصک اوره  75 +درصک دامکی  50 )3درصک اوره 50 +
درص دامی  75 )4درص اوره  25 +درص دامی  100 )5درص اوره و  100 )6درص دامی) به عنوان لاکتور لرعی با سه تیکرار در
مزرعه تحقیقاتی دارشگاه شهرکرد در سال اراعی  1392-93ارجام ش  .بیشترین ارتفاع بوته و تع اد سکر شکاخه گلک ار در تیمکار 100
درص اوره و بیشترین میزان وان خشآ سر شاخه گل ار در تیمار  50درص اوره  50 +درص دامی مشاه ه ش  .بیشترین ارتفاع بوتکه
و تع اد سرشاخه گل ار اا تیمار  100درص ریاا آبی بهدست آم  .بیشترین وان خشآ برگ ساقه و عملیرد ماده خشکآ اا تیمکار 50
درص اوره  50 +درص دامی با ریاا آبی کامل گیاه لاصل ش  .درمجموع به منظور دستیابی به ل اکثر عملیرد ماده خشآ کاربرد 50
درص اوره به همراه  50درص کود دامی و آبیاری کامل توصیه میگردد.
كلیدواژهها :بادرشبو خصوصیات آگرومورلو و یآ کشاورای پای ار کمآبیاری کود
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افسانه بدلزاده و همکاران

 .1مقدمه

کودهای لاوی ریترو ن سالمت ارسان را ته ی میکن ایرا

تنوع گورههای گیاهی در ایران سبب ش ه تا ایران به عنوان

گیاهان ریترو ن اضالی را جذم رمکوده و تجمکع ریتکرات در

ییی اا م اان رتییی اراشمن اا گیاهان دارویی و معطکر

محصول رخ خواه داد و یا اینیه آبشویی ریترو ن مکاااد در

معرلی گکردد .اا گیاهکان دارویکی پراهمیکت مکیتکوان بکه

خاک موجب آ ودگی منابع آم ایرامینی میشود [.]27

بادرشبو ( )Dracocephalum moldavica L.اشاره کرد ککه

در کشورهای توسعه یالتکه الکزایش قیمکت رهکادههکای

اا اهمیت باالیی در ایکران و جهکان برخکوردار اسکت و اا

شیمیایی و ریز الزایش رگراریها در مکورد لفاظکت خکاک

لاصل اا آن در صنایع م تلح داروساای نکذایی

موجب توجه بکه کودهکای آ کی بکه عنکوان منکابع الکزایش

و آرایشی و به اشتی استفاده میشود .بادرشبو گیاهی علفی

باروری خاک ش ه است .بنابراین اخیراً جایگزینی کودهای

و ییسا ه اا خارواده رعناعیان 1است که در لارسی به رکام-

شیمیایی با کودهکای آ کی بکه عنکوان ییکی اا راهبردهکای

های بادرشبی و بادرشبویه ریز رامی ه ش ه است .ایکن گیکاه

کشاورای پای ار مورد توجکه قکرار گرلتکه اسکت ایکرا در

بومی آسیای مرکزی بوده و در مرککز و شکرق اروپکا اهلکی

رظامهای کشاورای پای ار کاربرد کودهای آ کی در الکزایش

ش ه است .بادرشبو دارای عطری شبیه بادررجبویه اسکت و

تو ی محصکول و لفکظ لاصکلخیکزی پایک ار اا اهمیکت

به عنوان یآ جایگزین برای بادررجبویه در مناط سردسیر

ویژهای برخوردار است [.]34

اسار

رظیر لنالر معرلی ش ه اسکت .تمکامی ارک ام گیکاه لکاوی
اسار

کودهای دامی ییی اا منابع بیو و یآ اراشمن هستن

است ککه در آن ترکیبکاتی رظیکر سکیترال و اسکتات

که عالوه بر تثمین عناصر نکذایی در الکزایش مکاده آ کی

راریکل وجکود دارد و میککزان آن در قسکمتهکای م تلککح

خاک قابلیت جذم عناصر توسکط گیکاه و لفکظ تعکادل

متفاوت میباش [ .]5بادرشبو گیاهی آرام ب ش اشکتهاآور

رسبی ریترو ن ریز مؤثرر و دررتیجه موجب الزایش رشک

دارای خاصیت ض مییروبی و باکتریایی ا تیام دهن ه اخکم

و توسعه ریشه و ساقه گیاه میشور [ .]23ا بته استفاده اا

و جرالات است که در طکب سکنتی و مک رن کاربردهکای

کودهای دامی به تنهایی به ویژه در امینهای اراعی ایران

متع دی دارد و برای م اوای دلدرد رفخ شیم و رارالتی-

به علت اثرات باقیمار ه رظام ککوددهی متک اول و یکا بکه

های مع ه پیشنهاد ش ه است .همچنین اا عصاره آن بکرای

عبارت دیگر وضکعیت رکامطلوم بیو کو ی و لتکی بکاال

رلع سردرد سرماخوردگی ضعح عمومی ب ن بکه عنکوان

بودن رسبت کربن به ریترو ن کود مصکرلی ممیکن اسکت

مسین در دردهای عصبی و اسپاسمهای معک ی و کلیکوی

مشیالتی چون کاهش عملیرد را در پی داشته باشک  .در

برای شستشوی دهان و در در اندرد استفاده میشود [.]29

این شرایط تلفی کود که ییی اا جنبکههکای کشکاورای

اگرچه امرواه استفاده اا کودهکای شکیمیایی بکه عنکوان

پای ار می باش ممین است مفی باشک  .در ایکن سیسکتم

سریعترین راه برای جبران کمبود عناصکر نکذایی خکاک و

ب شی اا ریاا ککودی گیکاه توسکط کودهکای شکیمیایی و

عملیرد بکاال گسکترد چشکمگیکری یالتکه اسکت امکا در

ب ش دیگر توسط کودهای آ ی اا جمله کودهکای دامکی

بسیاری اا موارد کاربرد این کودها موجکب آ کودگیهکای

تثمین میشود [.]30

ایست محیطی و ص مات اکو و ییی ش ه و هزینکه تو یک

آم ییی اا عوامل محیطی است که تکثثیر عمک های در

را الزایش میده  .اا طرا دیگر به کارگیری بیش اا لک

رش و رمو و میزان مواد مؤثره گیاهان دارویی دارد .گیاهان
در طی دوران رش خود با تنشهای متع د محیطی مواجکه

1. Labiateae
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میشور  .هر یآ اا این تنشها میتوارنک بسکته بکه میکزان

مواد و روشها

لساسیت و مرلله رش گوره گیاهی اثکرات متفکاوتی بکر

این مطا عه در سال اراعی  1392-93در مزرعکه تحقیقکاتی

رش متابو یسم و عملیرد آنها داشکته باشکن  .خشکیی اا

دارشگاه شهرکرد به صورت کرتهای خرد ش ه در قا کب

مهمترین عوامل محیطی کاهش رش و عملیرد بسکیاری اا

طرح بلوکهای کامل تصادلی با سکه سکطح ر یکم آبیکاری

گیاهان اراعی بانی و دارویی بهویژه در منکاط خشکآ و

شامل 100 :درص (شاه )  75درص و  50درص ریاا آبی

ریمه خشآ دریا است .تنش خشیی موجکب خسکارت بکه

به عنوان عامل اصلی و عامل لرعی شیوه کوددهی در شش

نشان سلو ی و سیستم لتوسنتزی میشکود .همچنکین رشک

سطح شامل )1 :ع م مصرا ککود (شکاه )  25 )2درصک

ریشهها و ساقه را تحت تثثیر قرار میده و ممیکن اسکت

کود اوره  75 +درص دامی  50 )3درص ککود اوره 50 +

موجب کاهش در سطح برگ گیاهان شود [.]28

درص دامی  75 )4درص کود اوره  25 +درص دامی )5

با الزایش تنش خشیی تع اد سرشاخه گل ار در گیکاه

 100درص کود اوره و  100 )6درص دامی در سه تیکرار

بادرشبو الزایش یالت [ .]26در بررسی اثر تنش خشیی بر

ارجام ش  .قبل اا تهیه بستر بذر در اوایل بهار ابت ا با تهیکه

بابوره میزان ماده تر در سطوح م تلح آبیکاری ( 70 90و

رموره مرکب اا عم صفر تا  30سارتیمتکری خکاک محکل

 50درص ریکاا آبکی گیکاه) معنکیدار بکود [ .]1بیشکترین و

آامایش خصوصیات لیزییکی و شکیمیایی خکاک تعیکین و

کمترین میزان ماده تکر بکه ترتیکب در تیمارهکای  90و 50

مقادیر الام اا عناصر نذایی ضمن اجرای آامایش باتوجکه

درص ک ریککاا آبککی گیککاه مشککاه ه گردی ک  .در گیککاه رعنککاع

به تیمارها به خاک اضاله ش (ج ولهای  1و .)2
بککذر بادرشککبو تککوده اصککفهان اا مرکککز تحقیقککات

( )Mentha piperita L.تنش آبی باعث کاهش معنکیداری

کشاورای اصکفهان تهیکه شک و در اواخکر لکروردین مکاه

در سطح برگ ماده تر و خشآ مق ار کلرولیل و عملیرد
اسار

عملیات تهیه بستر و کاشت به صورت هیرم کاری صورت

ش [ .]33در تحقیقی دیگر اثر ککمآبیکاری و ککود

گرلت .هر ککرت شکامل  5ردیکح کاشکت بکه لاصکله 30

دامی بر عملیکرد مکاده خشکآ بادرشکبو رشکان داده شک .

سارتیمتر اا هم و لاصله هر بوته روی ردیح  15سارتیمتر

درضمن میزان باالترین عملیرد ماده خشآ با مصرا 20

بود .کشت گیاه به صورت جوی و پشکته در عمک  1تکا 2

تن کود دامی و تنش کمآبیاری مالیم ( 75درصک ظرلیکت

سارتیمتری روی پشتهها ارجام ش .

اراعی مزرعه) به دست آم [ .]9همچنین بکاالترین میکزان
عملیرد اسار

کود گاوی با دررظر گرلتن درصک رطوبکت و قابلیکت

معادل  13/10کیلوگرم در هیتکار اا تیمکار

دسترسی  25درص به طور کامکل قبکل اا کاشکت و ککود

مصرا  40تن در هیتار کود دامی و تکنش مالیکم لاصکل

اوره در دو روبت یآ روبت در مرللکه چهکاربرگی و یکآ

ش  .باتوجه به اهمیت م یریت آم و تغذیه گیاه در تو یک

روبت قبل اا مرلله گل هی به خاک اضاله شک [ .]7بکرای

گیاهان دارویی ه ا اا ارجکام پکژوهش لاضکر بررسکی

تعیین میزان آم آبیاری با اسکتفاده اا مش صکات خکاک و

تثثیر کمآبیاری و سطوح م تلح کودهای دامی و شکیمیایی

گیاه و روابط  2 1و  3ل پایینی رطوبکت سکهلا وصکول

بر عملیرد و برخی صفات آگرومورلو و یآ گیاه دارویکی

( )MADمق ار ظرلیت قابل ذخیره برای گیاه بکا توجکه بکه

بادرشبو بوده است.

عم ریشه تعیین و سپ
آم برای تیمار شاه مش
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رابطه  :1مق ار رطوبت لجمی سهلا وصول ()MAD

نتايج و بحث

MAD = FC – (FC - pwp) × MAD

رابطه  :2عم آم مورد ریاا

اثر ر یم آبیاری و ککود بکر ارتفکاع بوتکه تعک اد سرشکاخه
گل ار وان خشآ برگ ساقه تعک اد سرشکاخه گلک ار و
عملیرد ماده خشآ معنیدار بود .رسبت وان خشآ بکرگ

d = (FC - Soil) × D

به ساقه ریز تنها تحت تثثیر ر یم آبیاری قکرار گرلکت .اثکر
متقابل تیمارهای مورد بررسی ریز تنها بر وان خشآ بکرگ

رابطه  :3لجم آم مورد ریاا

به ساقه معنیدار بود (ج ول .)3

V=d×A

در این رابطه ها  FCرطوبت لجمکی ظرلیکت اراعکی

ارتفاع بوته

مزرعه  pwpرطوبت لجمکی رقطکه پژمردگکی دائکم Soil

مقایسه میارگین اثر ر یم های م تلکح آبیکاری رشکان داد

رطوبت لجمی خاک  MADضریب ت لیه مجاا  dعمک

که بیشترین و کمترین ارتفاع بوته به ترتیب در تیمارهای

آم موردریاا ( D )mعم مؤثر ریشه گیاه مکوردرظر ()m

 100و  50درص ریاا آبکی بکه دسکت آمک  .اگرچکه بکین

 Vلجککم آم موردریککاا  dعمکک آم و  Aابعککاد کککرت

تیمارهای  75و  50درص ریاا آبکی اخکتالا معنکیداری

میباش .

مشاه ه رش (جک ول  .)4رتکایج ایکن مطا عکه بکا رتکایج

ریاا آبی سایر تیمارها باتوجه به ریاا آبی تیمار شکاه

به دست آم ه در گیاه دارویی گلررگ مطابقت دارد [.]16

تعیین و با استفاده اا کنتور لجم آم مورد ریکاا بکه هکر

ارتفاع بوتکه تحکت تکثثیر خصوصکیات رتییکی شکرایط

کرت اضاله گردی  .لاصله بکین دو آبیکاری بکا اسکتفاده اا
داده های هواشناسی و تعیین ریاا آبی رواارکه مشک
ر یم های رطوبتی (تنش آبی) پ

محیطی رظیر رطوبت رور تغذیه کمیت و کیفیکت رکور

و

قرار مکی گیکرد .ییکی اا دالیکل ککاهش ارتفکاع بوتکه در

اا استقرار گیاهچهها و

شرایط تنش خشیی کاهش تقسیم و رش سلو ی اسکت.

در مرللککه  8برگککی اعمککال شک  .در هنگککام برداشککت در

کاه ش تقسیم و رش سلول سبب محک ود شک ن ارک ااه

مرلله گل هی کامل اا هر کرت سه بوته به طور تصادلی

ار ام های گیاه اا جمله ارتفاع بوته میگردد به طوری ککه

با در رظر گرلتن لاشیه ارت ام ش ر و تعک اد سرشکاخه

ییی اا او ین رشاره های کمبود آم بر گیاهان را میتکوان

گل ار ارتفاع بوته با استفاده اا متکر وان خشکآ بکرگ
وان خشآ ساقه وان خشآ سرشاخه گلک ار عملیکرد

اا ار ااه کوچآتر برگ ها و یا ارتفاع بوته تش ی

ماده خشآ با استفاده اا تراا و و رسبت وان خشآ برگ

به عالوه در شرایط کم آبی جذم مواد نذایی و عناصکر

دادههکا

نذایی ک اهش یالته و بنابراین رش مح ود میگکردد .بکه

با استفاده اا رکرم الزارآمکاری ( SASرسک ه  )9و مقایسکه

رظر می رس عالوه بر ایکن رقابکت بکین بوتکههکا بکرای

میارگین هکا بکا اسکتفاده اا رکرم الکزار آمکاری MSTAT-C

به دست آوردن آم در تیمارهای تکنش خشکیی ککاهش

آامکون  LSDدر سکطح التمکال 5

مواد لتوسنتزی ساقه را به دربال داشته که ایکن

به ساقه مورد بررسی قرار گرلتن  .تجزیه واریار

(رس ه  )2/1براسکا

ت صی

درص ارجام ش .

امر سبب کاهش ارتفاع بوته میگردد [.]19
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مربوب به تیمار  100درص ریاا آبکی و کمتکرین میکزان آن

گیاهان تحت تنش خشیی ش ی رسبت به تیمار شاه
دارای ارتفاع بوته کوتاهتری بودر و رش ساقهها ریز کن تر

مربوب به تیمار  50درص ریاا آبی بود .بین تیمارهای  75و

بود که علت این امر سکوختوسکاا کمتکر در والک طکول

 50درص ریاا آبی ریز اخکتالا معنکیداری مشکاه ه رشک

ساقه گکزارد شک [ .]32مقایسکه میکارگین اثکر تیمارهکای

(ج ول  .)4با الزایش تنش خشیی میزان تع اد سرشکاخه

م تلح کودی بر ارتفاع بوته رشان داد که بیشکترین ارتفکاع

گل ار در گیاه بادرشبو کاهش [ ]26و بکا الکزایش مصکرا

بوته مربوب بکه تیمکار  100درصک ککود اوره بکود ککه بکا

آم تع اد گلهای گلررگ الزایش یالکت [ .]20در شکرایط

تیمارهکای  50درصک کککود اوره  50 +درصک دامککی و 75

کمبود آم ظرلیت لتوسنتزی گیاه کاهش مییاب  .بنکابراین

درص کود اوره  25 +درص دامی اخکتالا معنکیداری را

در این شرایط اا رشک گیکاه و دررهایکت تعک اد سرشکاخه

رشان ر اد (ج ول  .)4رتایج این مطا عه با رتکایج بکهدسکت

گل ار کاسته میشود.
مقایسه میارگین اثر تیمارهای کودی م تلح بکر تعک اد

آم ه بر گیاه دارویی بادرشبو مطابقت دارد [.]6
در آامایشککی دیگککر اثککر مقککادیر صککفر  40 20و 60

سرشاخه گل ار رشان داد که بیشترین تع اد سرشاخه گل ار

کیلککوگرم در هیتککار ریتککرون بککر روی سککیاه اره بررسککی و

مربوب به تیمار  100درص کود اوره بود که بکا تیمارهکای

مشاه ه ش ککه بکا الکزایش مقک ار ریتکرو ن ارتفکاع بوتکه

 50درص کود اوره  50 +درص دامکی و  75درصک ککود

الزایش یالت [ .]24اصوالً علت الزایش ارتفاع بوته در اثکر

اوره  25 +درصک دامککی اخککتالا معنککیداری رشککان رک اد

کاربرد ککود ریترو رکه را مکیتکوان بکه اثکر تشک ی کنن گی

(ج ول  .)5بررسی رتکایج همبسکتگی ریکز رشکاندهنک ه آن

ریترو ن در رش رویشی و تقسیمات سلو ی در ارک امهکای

است که بین تع اد سرشاخه گل ار و وان خشآ بکرگ بکه

گیاه به خصوص ساقه رسبت داد .همچنین در اثر مصکرا

عنوان مهمترین ار ام لتوسکنتزی گیکاه همبسکتگی مثبکت و

ریترو ن وان برگ و ساقه الزایش مییاب و ارتظار مکیرود

معنیداری در سطح التمال  1درص وجکود دارد (جک ول

مواد لتوسنتزی بیشتری توسط گیاه تو ی شکود ککه همکین

 .)6این همبستگی مثبت در گیاهان دارویکی بکرای گیاهکان

موضوع شرایط مناسب را برای طویکل شک ن سکاقه لکراهم

پوره [ ]14و گل گاوابان [ ]2ریز گزارد ش ه است.

میکن  .بنابراین اا آرجا که کمبود عناصکر نکذایی ییکی اا

رتایج لاضر با رتایج لاصل اا پژوهش بر گیاه دارویکی

عوامل اصلی در تعیین ار ااه ارتفاع گیاه است به رظر می-

بابوره آ ماری مطابقت دارد [ .]1در مطا عه لاضر بکاالترین

رس که تیمار شاه به علت کمبکود مکواد نکذایی اا رشک

میزان تو ی گل اا تیمار  100درص کود اوره به دست آم .

کمتری برخوردار بکوده اسکت و دسترسکی گیکاه بکه آم و

بهطورکلی در تیمارهای کود اوره و تلفیقی که در آن میزان

عناصر نذایی کالی بهخصوص ریترو ن اا طری تکثثیر بکر

استفاده اا اوره بیشتر بوده تع اد سرشکاخه گلک ار الکزایش

روی تقسیم و بزرگ ش ن سلولها در الزایش ارتفاع بوتکه

یالت .این رتیجه عالوه بر اثر مستقیم ککود اوره بکه خکاطر

بسیار مؤثر میباش [.]35

دسترسی سریع عناصر نذایی اا جملکه ریتکرو ن و وجکود
مواد آ ی است که موجب لراهمی شرایط بهتری برای ارجام

تعداد سرشاخه گلدار

لتوسنتز و دررتیجه رش گیاه ش ه است .ککود شکیمیایی بکه

مقایسه میارگین اثر ر یکمهکای م تلکح آبیکاری بکر تعک اد

سبب در دستر

سرشاخه گل ار رشان داد ککه بیشکترین مقک ار ایکن صکفت

رش در الزایش تو ی گل در بابوره مؤثر بود [.]25
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وزن خشک برگ ،ساقه و سرشاخه گلدار

رهایت عملیرد رویشی گیاه میشکود .همچنکین امکاریککه

مقایسه میارگین اثر ر یمهای م تلح آبیاری بر صفات وان

گیاه با تنش خشیی مواجه شود اا شاخ و بکرگ خکود ککه

خشآ برگ ساقه و سرشاخه گل ار رشان داد که بیشکترین

منکابع اصکلی تب یکر و تعکرق در گیکاه هسکتن مکیکاهک .

و کمترین میزان این صفات به ترتیکب اا تیمارهکای  100و

روارههایش ریز باا یا بسته مکیگکردد و ایکن امکر موجکب

 50درص ریاا آبی بکهدسکت آمک (جک ول  .)4رتکایج ایکن

کاهش  CO2میشود .اا طرا دیگر در این شکرایط هزینکه

مطا عه با رتایج تحقیقات در امینه گیاه کاسنی مطابقت دارد

متابو ییی گیاه جهت جذم آم الزایش مییاب  .عالوه بکر

[ .]22در گیاه رعناع تنش آبی موجب ککاهش وان خشکآ

این کاهش سطح برگ گیاه در شرایط تنش سکبب ککاهش

ش [ .]33به رظر میرس تکنش خشکیی اا طریک ککاهش

تو ی مواد لتوسنتزی میگردد [.]13

ار ااه یا توقکح رشک بکرگ سکطح لتوسکنتزکنن ه گیکاه را
کاهش داده و اا این طری

موجکب ککم شک ن رشک و در

شکل  .1مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای مختلف كودی و رژیم آبیاری بر وزن خشک برگ

شکل  .2مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای مختلف كودی و رژیم آبیاری بر وزن خشک ساقه
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و  .)2رتایج این مطا عه با رتایج بهدست آم ه بر گیاه دارویی

رتایج همبستگی صفات مورد مطا عه در ایکن پکژوهش ریکز

سرخارگل مطابقت دارد [.]8

مؤی این مطلب است بهطوریکه همبستگی مثبت و معنیداری
بین وان خشآ بکرگ بکا وان خشکآ سکاقه ( )r = 0/857در
سطح التمال  1درص وجود دارد (ج ول  .)6رتایج مشابهی ریز

نسبت وزن خشک برگ به ساقه

در گیاه دارویی بادررجبویه بهدست آمک ه اسکت [ .]12در گیکاه

مقایسه میارگین اثر ر یمهای م تلح آبیاری بر رسبت وان

دارویی بادرشبو ریز همبستگی مثبت و معنیداری بکرای صکفت

خشآ برگ به ساقه رشان داد که بیشترین و کمترین میکزان

رسبت وان خشآ برگ به ساقه مشاه ه ش [.]10

این صفت به ترتیب مربوب به تیمارهای  50و  100درصک

مقایسه میارگین اثر تیمارهای م تلکح ککودی بکر وان

ریاا آبی بود (ج ول  .)4رتایج این مطا عه با رتایج لاصل اا

خشآ برگ ساقه و سرشاخه گل ار رشان داد که بیشکترین

تحقیقات بر روی گیاهان دارویی آویشن شیراای کاکوتی

مق ار این صفات اا تیمار  50درص کود اوره  50 +درص

آویشن بانی و کلپوره مطابقت دارد .اگرچه در شرایط تنش

دامی و کمترین میزان آنها اا تیمکار شکاه بکهدسکت آمک

تلفات برگ و درص برگهکای خشکآ الکزایش و درصک

(ج ول  .)5رتایج این مطا عه با رتایج به دست آم ه بر گیکاه

برگهای باقیمار ه روی گیاه رسبت به لا ت شاه ککاهش

دارویی سیاه اره مطابقت دارد .بکه رظکر مکیرسک سیسکتم

پی ا میکن اما در گیاه آویشن شیراای رتایج رشان داد ککه

راشکی اا

با الزایش ش ت تنش تع اد برگ در بوته گیاه الزایش پیک ا

کود اوره در اوایل لصل رش و تشک ی رشک گیکاه باعکث

میکن و دررتیجه با الزایش تع اد برگ رسبت وان خشکآ

الزایش وان خشآ برگ سکاقه و سرشکاخه گلک ار (وان

برگ به ساقه در شرایط تنش الزایش مییاب [.]18

تلفیقی به د یل لراهم ش ن ریترو ن قابل دستر

خشآ ار ام هوایی) ش ه و استفاده اا کود دامی بکه همکراه

مقایسه میارگین اثر متقابل ر یم آبیاری و ککود بکر ایکن

کود شیمیایی اثر معنیدار بزرگتری را بکر روی پارامترهکای

صفت رشان داد که بیشکترین مقک ار مربکوب بکه تیمکار 25

رش رسبت به کاربرد کودهای دامی به تنهایی ایجاد میکن

درص کود اوره  75 +درص دامی با  50درصک ریکاا آبکی

[ .]11بنابراین کاربرد تلفیقی کود دامکی بکا ککود شکیمیایی

بود که با تیمکار  75درصک ککود اوره  25 +درصک دامکی

مککیتوار ک موجککب لاصککل یزی خککاک و الککزایش تو ی ک

اختالا معنیداری را رشان ر اد و کمتکرین آن مربکوب بکه

محصول شود ایرا این سیستم اکثر ریااهای نذایی گیکاه را

تیمار  25درص کود اوره  75 +درص دامی با  100درصک

تثمین کرده و کارایی جذم مواد نذایی توسط محصکول را

ریاا آبی بود که با تیمار  75درص ککود اوره  25 +درصک

الزایش میده  .اا طرا دیگر دسترسی بهتکر بکه عناصکر

دامی اختالا معنیداری را رشان ر اد (شیل  .)3رتایج ایکن

نذایی و وجود مواد آ ی باعث لراهمی شرایط بهتری برای

مطا عه با رتایج بهدست آم ه بر گیاهان دارویکی رامکاری و

ارجام لتوسنتز و دررتیجه رش گیاه میشود.

اولا مطابقت دارد [ ]36به طوریکه بیشکترین رسکبت وان

مقایسه میارگین اثرات متقابل ر یکم آبیکاری و ککود بکر

خشآ برگ به ساقه در این گیاهان اا تیمار  25درص کود

صفات وان خشآ بکرگ و سکاقه رشکان داد ککه بیشکترین

اوره  75 +درص دامی با  50درص ریاا آبی به دست آمک .

میزان این صفات به تیمار  50درص کود اوره  50 +درص

این امر میتوار بکه د یکل بهبکود کیفیکت خکاک و الکزایش

دامی با  100درص ریاا آبی و کمترین میزان آنها به تیمکار

قابلیت دسترسی ریشه گیاه به عناصر نکذایی لکراهم شک ه

شاه با  50درص ریاا آبی اختصاص داشت (شیلهکای 1

توسط مییروارگاریزمهای خاک باش .
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شکل  .3مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای مختلف كودی و رژیم آبیاری بر نسبت وزن خشک برگ به ساقه

عملكرد ماده خشک

مطا عه با رتایج بهدست آم ه در بررسی اثکر کودهکای آ کی و

مقایسه میارگین اثر ر یمهای م تلح آبیکاری بکر عملیکرد

شکیمیایی بکر شکاخ

ماده خشآ رشان داد ککه بیشکترین و کمتکرین مقک ار ایکن

مطابقککت دارد .اسککتفاده اا کودهککای آ ککی موجککب الککزایش

صفت به ترتیب به تیمارهکای  100و  50درصک ریکاا آبکی

معنیدار ل اکثر تجمع ماده خشآ در مقایسه با شاه شک

تعل داشت (ج ول  .)4رتایج این مطا عه با رتایج به دسکت

بهطوریکه بیشترین و کمترین میزان تجمع مکاده خشکآ در

هککای رشک ی گیکاه دارویکی کرچککآ

آم ه اا گیاه سیاه اره مطابقت دارد [ .]4تنش آبی به علکت

 125روا پ

تثثیر منفی بر طویل ش ن و لجیم ش ن سلولها و ککاهش

برابر  693/32و  495گکرم در مترمربکع لاصکل شک [ .]3اا

را کاهش

دالیل دیگر الزایش ماده خشکآ در تیمارهکای تلفیقکی ریکز

میده  .در واقع بسیاری اا لرآین های لیزیو و یآ مکرتبط

( 50درصک ) لعا یککت مییروبککی بیشککتر و همچنککین الککزایش

با رش ارتقال مواد لتوسنتزی و تقسکیم و توسکعه سکلو ی

سرعت تجزیه است که منجر به رش بهتر گیاه میشود.

مواد لتوسنتزی ساخته ش ه در گیاه تو ی بیوما

اا سبز ش ن در تیمار ورمیکمپوست و شکاه

تحت تثثیر کاهش آم قرار گرلته و اا طرا دیگر اصکوالً

مقایسه میارگین اثر متقابل ر یم آبیاری و کود بر عملیرد

تنش آبی لتوسنتز را سریعتر و با ش ت بیشتری رسکبت بکه

ماده خشآ رشان داد که بیشترین مق ار این صکفت اا تیمکار

کاهش میده  .به همین د یل تنش خشیی موجکب

 50درص کود اوره  50 +درص دامکی بکا  100درصک ریکاا

تنف

کاهش تجمع ماده خشآ گیاهی میگردد [.]21

آبی و کمترین مق ار آن اا تیمار شاه با  50درص ریاا آبکی

مقایسه میارگین اثر تیمارهای م تلح کودی بر عملیرد

بهدست آم (شیل  .)4رتایج این مطا عه بکا رتکایج بکهدسکت

ماده خشآ رشان داد که بیشترین مق ار این صفت مربکوب

آم ه بر گیاه دارویی راایاره مطابقت دارد .سطوح تلفیقکی بکا

به تیمار  50درص کود اوره  50 +درص دامکی و کمتکرین

داشتن  50درص کود آ ی و ریاا آبی کامکل منجکر بکه بهبکود

مق ار آن مربوب به تیمار شاه بود (جک ول  .)5رتکایج ایکن

کیفیت خاک و ریز آااد ش ن ت ریجی عناصر میشود [.]31
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شکل  .4مقایسه میانگین تیمارهای مختلف كودی و رژیم آبیاری بر عملکرد ماده خشک
میانگینهای دارای حروف مشابه براساس آزمون  LSDفاقد تفاوت آماری معنیدار در سطح  5درصد میباشند.

بنابراین در سیستم تلفیقی به د یل لراهم ش ن ریترو ن

کاربرد تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی در راستای ککاهش

راشکی اا ککود اوره در اوایکل لصکل رشک و

مصرا کودهای شیمیایی و الزایش عملیرد گیکاه دارویکی

آاادساای ت ریجی عناصر در کود دامی شرایط ای هآلتکری

بادرشبو وجود دارد .میزان آم آبیاری ریز آثکار متفکاوتی اا

برای رش گیاه لراهم میشود .اا طرا دیگکر تو یک بهتکر

رظر عملیرد و خصوصیات لیزیو و یآ در گیاهکان ایجکاد

ریترو ن در تیمارهای کود دامی و اوره با رسکبتی برابکر ریکز

میکن .

قابل دستر

میتوار با تش ی رش گیاه در الزایش ماده خشکآ مکؤثر

اگرچه تنش کم آبی موجکب ککاهش عملیکرد در گیکاه

باش  .به همین د یل در کاربرد تلفیقی شرایط مناسبتکری

بادرشبو مکیشکود امکا اا آرجکاییککه ککود دامکی ظرلیکت

برای الزایش ماده خشکآ وجکود داشکته اسکت .همچنکین

رگه اری آم در خاک را الکزایش مکیدهک تلفیک آن بکه

ترکیب کودهای آ ی و نیرآ ی همزماری آاادساای عناصکر

همراه کود شیمیایی میتوار عالوه بکر تکثمین ریکاا نکذایی

و ریاا گیاه را الزایش [ ]15و تلفکات عناصکر را بکا تبک یل

گیاه اثرات تنش را کاهش ده  .همچنین کودهای شیمیایی

ریترو ن نیرآ ی به شیلهای آ ی کاهش میده .

به د یل ارتقال سریع عناصر نذایی به گیاه تکثثیر ایکادی بکر
صفات رویشی گیاه گذاشت .بهطکورکلی مکیتکوان رتیجکه

نتيجهگيری

گرلت که کاربرد تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی همراه با

کاربرد  50درص کود اوره به همراه  50درص کود دامی و

ریاا آبی کامل گیاه مکیتوارک موجکب بهبکود خصوصکیات

در شرایط آبیاری کامکل مکیتوارک لک اکثر عملیکرد مکاده

رش ی گیاه بادرشبو شود.

خشآ وان خشآ برگ و ساقه را در گیاه بادرشکبو و در
شرایط مشابه تو ی رمای  .بنابراین به رظر می رسک امیکان
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